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Zápisnica  z 26. zasadnutia  Výkonného  výboru   SAZ  dňa 14.12.2022  

v Bratislave. 

 

Prítomní: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer,  Kirnová, Hanusová, Tóth, Kollárovič,  

                  Ľašová , Gubrický, Baláž, Blašková, on-line: pp.  Filo, Gigac                   

Ospravedlnení: : pp. Mračnová, Malík  

                          

Úvodom 26. zasadnutia prezenčnou aj on-line formou privítal p. Korčok  

zúčastnených členov na poslednom zasadnutí VV SAZ  v roku 2022.          

   

 Program:  

   

 Kontrola úloh -  p. Kirnová                                                                                                                                 

1.   Informácia o čerpaní rozpočtu SAZ – p. Gubrický  

2.   Informácia o poskytnutí „Príspevku uznanému športu“ z MŠVVaŠ pre SAZ na  

      rok 2023 a o príprave rozpočtu SAZ na rok 2023 – pp. Korčok,  Gubrický  

3.   Vyhodnotenie ME v cezpoľnom behu 2022  -  p. Ľašová 

4.   Informácia o príprave halovej sezóny a výberovom konaní na usporiadateľov     

      M SR v roku 2023 – p. Mittermayer          

5.  Rozsah pretekania sa v SAZ pre rok 2023 a návrh Štruktúry súťaží SAZ  – p.  

      Mittermayer 

6.   Informácia o príprave koncepcie reprezentácie na rok 2023  – p. Ľašová         

7.   Pravidlá fungovania ÚTM pre rok 2023 – p. Ľašová        

8.   Informácia o nových projektoch mládeže pre rok 2023 – p. Ľašová  

9.   Vyhodnotenie projektu DA za rok 2022 + seminár DA  - p. Ľašová  

10. Informácia o zabezpečení účasti na HME 2023 – pp. Korčok, Gubrický  

11. Informácia o stave príprav významných podujatí – BB latka, D-50, P-T-S 2023,  

      Elán míting, Medzištátne stretnutia – pp. Korčok, Asványi, Gubrický 

12. Informácia o realizácii projektu výstavby štadiónov – p. Gubrický  

13. Informácia o záväzných termínoch WA a EA v roku 2022/2023 – p. Kirnová 

14. Návrh novelizácie smerníc SAZ – p. Filo     

15. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ – p. Gubrický  

16. Rôzne  

  

 

 



 

 

Slovenský atletický zväz 

Slovak Athletic Federation 

 

Junácka 6 

831 04 Bratislava 

Slovak Republic 

 

tel.: +421 2 38 15 55 00 

e-mail: office@atletika.sk 

www.atletika.sk 

IČO: 360 638 35 

DIČ: 2021658243 

  
 
  
 

 
 

Kontrola úloh:        

U III/23 - trvá, VV SAZ ukladá prehodnotiť doterajší systém odmien trénerov 

mládeže a naformulovať podmienky, stratégiu do ďalšieho obdobia v roku 2023.  

    T.: január 2023   Z.: KM SAZ, p. Ľašová  

Ruší sa U 21/1, doplnené znenie uznesenie na VV SAZ 14.12:  

U I/26 VV SAZ poveruje rokovaním ohľadom platnosti licencie dodávateľa softvéru 

v súlade s platnými právnymi predpismi  T.: január 2023  Z.: p. Gubrický   

U III/25 – trvá, VV SAZ ukladá zapracovať podmienky účasti v EPM klubov 

v cezpoľnom behu pre rok 2024 v propozíciách M SR v cezpoľnom behu 2023. 

Doplnené upresnenie úlohy na VV SAZ 14.12. :  zapracovať  podmienky v štruktúre 

súťaži SAZ na rok 2023                    T.: január 2023   Z.: ŠTK SAZ 

U IV/25 – splnené, účasť výpravy SAZ na ME v cezpoľnom behu v Turíne 

organizačne zabezpečená.  

U VII/25 – splnené, zmeny organizačnej štruktúry SAZ predložené a výberové 
konanie na jednotlivé posty vypísané.  
 
VV SAZ schvaľuje  Zápisnicu z 25. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok.      

 

K bodu č. 1  

VV SAZ zobral na vedomie  čerpanie rozpočtu SAZ  na rok 2022 predložené   p. 

Gubrickým. Prehľad čerpania rozpočtu zahŕňa položky s aktuálnym zapracovaním 

k dátumu 13.11.2022. Momentálny stav na dotačnom účte je v sume cca  883 000 

€. Po odpočítaní rozpočtovaných nákladov do konca decembra (mzdy, prenájmy, 

čerpanie TOP tímu, doručené podklady vyúčtovania 15% na mládež, ap.) je odhad  

prostriedkov rozpočtu z roku 2022, ktoré prejdú do rozpočtu roku 2023 

s možnosťou ich vyčerpania do 31.03.2023 vo výške cca cez 200 000 €.  Prostriedky, 

ktoré kluby nepredložili k vyúčtovaniu v stanovenom termíny, prejdú do rozpočtu 

SAZ na rok 2023, bez možnosti ich dodatočného čerpania.     

 

K bodu č. 2 

VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o poskytnutí „Príspevku uznanému športu“ 

z MŠ VVaŠ pre SAZ na  rok 2023 a o príprave rozpočtu SAZ na rok 2023 predložené  

pp. Korčokom a Gubrickým.  

Podľa zverejnených výpočtov na základe poskytnutých údajov od športových zväzov 

je predpokladaný podiel príspevku od MŠ VVaŠ pre SAZ pre rok 2023 vo výške 

109,7%  prideleného príspevku pre rok 2022 – avšak tuná sa očakáva korekcia 

smerom dolu vzhľadom k tomu, že Ministerstvo kontroluje viaceré športové zväzy, 
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členskú základňu a zmenilo výklad ohľadom troch  požadovaných štartov, čo môže 

mať vplyv na celkovú výšku príspevku pre zväzy.  

Rozpočet  SAZ môže ovplyvniť aj rozpočtové provizórium SR a jeho dopad na 

športové organizácie.  Do úvahy prichádzajú zvýšené aktivity získavania finančných 

prostriedkov a partnerov zväzu cez vhodnú marketingovú agentúru.    

Vzhľadom na stúpajúci trend zdražovania a zvyšovania cien je potrebné pamätať 

v rozpočte na rok 2023 aj s prípravou úhrad spojených s usporiadaním ME U18 

v roku 2024.      

  

K bodu č. 3  

VV SAZ zobral na vedomie vyhodnotenie ME v cezpoľnom behu 2022  predložené   

p. Ľašovou na základe materiálu vedúceho výpravy p. Pelikána. Podujatie sa 

uskutočnilo 11.12. v Turíne. Slovensko reprezentovali 1 muž, 1 junior U23 a dvaja 

oficiáli. V kategórii mužov sa v poli 83 pretekárov umiestnil Peter Ďurec v prvej 

polovici štartového poľa - na 40. mieste, čo bolo hodnotené zo strany trénerov aj 

samotného pretekára pozitívne ako dobrý výsledok. Štartovala európska špička  

bežcov z disciplín od 1500 m po maratón. Lepšie umiestnenie v histórii 

samostatného Slovenska zaznamenal len Róbert Štefko – 38. miesto v roku 2002 v 

Medulíne. Junior U23 Michal Staník skončil  v poli 83 štartujúcich na 67. mieste.       

 

 K  bodu č. 4  

VV SAZ zobral na vedomie  informáciu o príprave halovej sezóny a výberovom 

konaní na usporiadateľov  M SR v roku 2023 predložené p. Mittermayerom. Halová 

sezóna je v štádiu príprav, riaditeľom podujatí v hale Elán  bude Marco Drozda. Čo 

sa týka letnej sezóny, bolo konštatované, že napriek množstvu zrekonštruovaných, 

funkčných štadiónov, uverejneniu výberového konania, atletické kluby (až na 

niekoľko výnimiek) nejavia záujem o usporiadanie atletických podujatí v letnej 

sezóne.  Z predloženej termínovky SAZ vyplýva len niekoľko schválených 

uchádzačov a miest usporiadania pretekov: 23.3. M SR 35 km v chôdzi v Dudinciach, 

16.4. MSR v chôdzi 20 km v chôdzi v Banskej Bystrici, 29.4. M SR v behu na 10 000 

m v Žiline, 17.6. M SR v chôdzi na 10 km v Borskom Mikuláši, 20.7. P-T-S míting 

v Banskej Bystrici (SAZ).     

p. Asványi poukázal na potenciál profesionálnych trénerov na športových školách, 

strediskách,  ktorí by sa mali aktívnejšie zapájať do usporiadania atletických 

podujatí.   
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p. Kirnová informovala o Obežníku WA M/60  z 12.12. ohľadom pretekov 

zaraďovaných do Rankingu – počnúc 1.marcom 2023 musia byť všetky podujatia, 

z ktorých majú  byť výsledky započítavané do rebríčka WA nahlásené cez stanovenú 

platformu aspoň 60 dní pred týmto podujatím. Za zaradenie pretekov do zoznamu 

pre ranking je s výnimkou národných majstrovstiev požadovaná úhrada poplatku.    

26/1 VV SAZ poveruje ŠTK SAZ osloviť potencionálnych usporiadateľov 

majstrovských súťaží a atletických podujatí na štadióne v roku 2023, ktorých 

usporiadanie doposiaľ nebolo pridelené.    

                            T.: 18.1.2023                        Z.: ŠTK SAZ, p. Mittermayer  

K bodu č. 5  
VV SAZ zobral na vedomie  Rozsah pretekania sa v SAZ pre rok 2023 a návrh 

Štruktúry súťaží SAZ  predložený  p. Mittermayerom. Štruktúra súťaží vychádza 

z konceptu z roka 2022, dorastenecká liga bude riešená operatívne. Nastolená 

otázka opodstatnenosti množstva majstrovských súťaží družstiev (maratón, 

polmaratón, cezpoľné behy, miešané štafety) si bude vyžadovať určenie 

technického delegáta k tejto problematike počas konania príslušných 

majstrovstiev.  

U II/26  VV SAZ schvaľuje doplňujúci návrh zaradiť do Štruktúry súťaží aj M SR 

v chôdzi mužov a žien na 35 000 m a 20 000 m. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.   

 

K bodu č. 6 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o príprave koncepcie reprezentácie na rok 

2023  predloženú p. Ľašovou. Koncepcia je v štádiu prípravy predbežnej  verzie  v 

spolupráci s p. R. Dubovským. Spracováva sa rozpočet ku koncepcii, Štatút 

reprezentanta, predpoklad predloženia na schválenie v januári, keď bude známe 

meno reprezentačného trénera, ktorý musí koncepciu spracovať do definitívnej 

podoby. 

 

 

 
K bodu č. 7 
VV SAZ zobral na vedomie návrh Pravidiel fungovania ÚTM pre rok 2023 predložený  
p. Ľašovou.  Vychádza sa z pravidiel stanovených pre rok 2022 s niektorými 
zmenami, ktoré vyplynuli po zasadnutí KM SAZ v Tatrách a počas predchádzajúceho 
víkendu. Budú zadefinované reprezentačné podujatia pre mládež, doplnené 
odmeny trénerov za výsledky na EYOF, nebude zaraďovanie do ZPM na výnimku. Je 
stanovená podmienka pre trénerov povinnej účasti na seminároch (za neúčasť 
možnosť 20% sankcie z ročnej odmeny) a navrhnuté zrušenie limitu  odmien pre 
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trénerov pričom sa celkový rozpočet nenavýši. Úprava pravidiel, návrhy odmien 
ZPM v roku 2023 podrobnejšie v predloženom písomnom návrhu.  
 
U III/26 VV SAZ schvaľuje po zapracovaní pripomienok návrh Pravidiel rozvoja  ÚTM 
SAZ pre rok 2023. ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ, 1 sa zdržal hlasovania.    
    
K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie informácia o nových projektoch mládeže pre rok 2023 

predloženú p. Ľašovou:  

*pracovná verzia Projektu ME U18 v 2024 zameraný na podporu reprezentácie 

mládeže, kandidátov účasti na ME U18 v 2024 pre ročníky narodenia 2007 -2008. 

Zabezpečiť ich pravidelné stretávanie, testovanie pretekárov, vzdelávanie 

osobných trénerov, koordinátorov, súčasťou má byť aj materiálne zabezpečenie 

a výživové doplnky. Cieľom slovenskej výpravy na ME U18 je zisk 2 medailí, 3 

umiestnenia do 8. miesta a 5 umiestnení do 16. miesta.  

*projekt Atletické kempy pre úzky výber pretekárov mladšieho a staršieho žiactva 

na podporu rozvoja viacbojov  

*projekt uskutočnenia dorasteneckej ligy 2023 pre 12 družstiev – bolo 

konštatované, že tento projekt sa javí problematický vzhľadom na preplnenú 

termínovú listinu, nedostatok záujemcov na usporiadanie podujatí a je potrebné 

vziať do úvahy aj ďalšie finančné navýšenie rozpočtu na usporiadanie, dopravu ap.         

 
K bodu č. 9 
VV SAZ zobral na vedomie Vyhodnotenie projektu Detskej atletiky (DA) za rok 2022 

a seminára DA predložené p. Ľašovou. Zhrnutie projektu DA za rok 2022 spracovali 

pp. Jaroslav Dobrovodský a Radovan Tomeček. Projekt pozostával z množstva 

aktivít a podujatí pre deti, ktoré sa stretli s veľmi pozitívnymi ohlasmi zúčastnených 

aj verejnosti: Detská atletická liga v kluboch, Spajky behá a hádže, Klasické súťaže 

DA, Súťaže na krajských zväzoch, Detská P-T-S (2 postupové kolá s účasťou 1692 

detí a finále 9.6. v Šamoríne s účasťou 120 detí), Detský štafetový pohár, Odznak 

všestrannosti (8 krajských kôl s účasťou 785 detí zo 137 škôl), Detský štafetový kros 

(vrátane úspešného finále pri M SR v krose s celkovou účasťou 1019 detí), Detský 

atletický trojboj, Športuj Slovensko  Behaj lesmi. 

S pozitívnym ohlasom sa stretlo umožnenie návštevy nového  klubu Detva v pohybe 

na sekretariáte SAZ (vrátane tréningu v hale Elán s reprezentantom M. Úradníkom, 

návšteva Múzea SOŠV), ako odmena za príkladné zapájanie sa do aktivít,  dobrú 

spoluprácu so SAZ a motiváciu do ďalšej činnosti.   
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 Súčasťou projektu bolo aj vzdelávanie trénerov a nová publikácia Detská atletika 

II.  a ďalšie aktivity, spolupráca so SOŠV a NŠC. Projekt je v podobnej réžii 

plánovaný uskutočniť aj v roku 2023.   

 

K bodu č. 10 
VV SAZ zobral na vedomie informácia o zabezpečení účasti na HME 2023 

predloženú pp. Korčokom a Gubrickým. Nominačné kritéria boli zverejnené, plniť 

prísne limity možno od 20.2.2022 do 19.2.2023. Zatiaľ sú na postupovom mieste 

v rebríčku na HME 2023: Ján Volko, Gabriela Gajanová a Viktória Forster. O plnenie 

limitu sa pokúša o.i. aj Šimon Bujna (zatiaľ na 45. mieste v rebríčku) a ďalší 

pretekári.   

Poslednú možnosť plnenia limitov majú pretekári na halových M SR 19.2.2023 

v Bratislave.  

 
K bodu č. 11 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o stave príprav významných podujatí – Elán 

míting, Banskobystrická latka, D-50, P-T-S 2023, Medzištátne stretnutia,  

predložené  pp. Korčokom, Asványim a Gubrickým. 

Usporiadanie Elán mítingu je naplánované na 29.1.2023. Sú schválené disciplíny pre 

mužov aj ženy: 60m, 400m, 60m prek., 800m, 3000m a skok do diaľky.   

Usporiadatelia Banskobystrickej latky WAT Indoor Silver, ktorá sa uskutoční 

14.2.2023 požiadali o finančný príspevok vo 10 000 € vzhľadom na štatút podujatia 

a kvalitnú medzinárodnú účasť.  

Dudinská 50 sa uskutoční 25.2.2023 a bude mať štatút Gold label.  Jej súčasťou budú 

Majstrovstvá Slovenska v chôdzi na 35 km pre mužov aj ženy s možnosťou 

usporiadania národných majstrovstiev susedných krajín ako v minulosti. 

P-T-S sa uskutoční 20.7.2023, po prvýkrát v Banskej Bystrici vzhľadom na vhodnú 

infraštruktúru štadióna.   

Medzištátne stretnutie U20 CZE-HUN-POL-SLO-SVK je v termínovej listine 

stanovené na 15.7., avšak aj napriek opakovaným urgenciám chýba stanovisko  

Maďarského a Slovinského atletického zväzu ohľadom potvrdenia termínu. 

 

U IV/26 VV SAZ schvaľuje   finančný príspevok 10 000 € pre Banskobystrickú latku 

2023. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  
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K bodu č. 12 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie 

štadiónov predloženú  p. Gubrickým. Bolo konštatované, že k dnešnému je 

v prevádzke 16 štadiónov: Žilina, Banská Bystrica, Martin, Humenné, Spišská Nová 

Ves, Považská Bystrica, Piešťany, Čadca, Dubnica nad Váhom, Banská Štiavnica, 

Krupina, Dolný Kubín, Žiar nad Hronom, Lučenec, Kysucké Nové Mesto a  Liptovský 

Mikuláš. Skolaudovaný je aj štadión v Moldave nad Bodvou.  Realizácia sa 

uskutočňuje pri 2 štadiónoch: Nové Zámky a Nitra.   Z pôvodne plánovaných 

rekonštrukcií sa bohužiaľ nepodarilo zrealizovať projekty pre štadióny vo Svite, 

Malackách, Zvolene a v Košiciach.       

p. Asványi informoval o stretnutí so zástupcami VÚC ohľadom výstavby štadióna 

v Bratislave, v procese je územné rozhodnutie a v roku 2024 predpokladané 

udelenie stavebného povolenia a začatie výstavby v 2.polovici roku 2024.   

 

K bodu č. 13 
VV SAZ zobral na vedomie písomný prehľad  záväzných termínov WA a EA 
2022/2023  predložený p. Kirnovou.  Najbližšie záväzné termíny, do: *21.12. 
nahlásiť účasť na EA seminári trénerov Kids athletics  ktorý sa uskutoční 16.-
19.2.2023 v Belehrade,*10.1. nahlásiť klubovú príslušnosť a zoznam pretekárov na 
EPM v krose 5.2. v Orepasa, *31.1. predbežné prihlášky na MS v behu do vrchu 
a traili 6.-10.6.2023 v Insbrucku-Stubai. Ďalšie záväzné termíny v predloženom 
materiáli.   
     
K bodu č. 14 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Fila, k dnešnému dňu nebol  predložený 
návrh novelizácie smerníc SAZ.  
 
U V/26 VV SAZ potvrdzuje elektronické hlasovanie a schválenie Novelizácie 
organizačného poriadku SAZ zo dňa 2.12. ZA hlasovalo 9 členov VV SAZ.  
   
K bodu č. 15 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o doručených žiadostiach 

o prijatie  za členov SAZ:  * Pavúčik Sport Team Levice (PAVST) a *ActiveLab Club 

Bobrov na Orave (ACLBC) 

 

U VI/26  VV SAZ schvaľuje členstvo klubov v SAZ : * Pavúčik Sport Team Levice 

(PAVST) a *ActiveLab Club Bobrov (ACLBC).    ZA prijatie hlasovalo 9 členov VV SAZ. 
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K bodu č. 16 - Rôzne  
p. Filo – informoval o uskutočnenom školení rozhodcov 1. a 2. kvalifikačného 

stupňa 26.-27.11. v Trnave – 30 úspešných absolventov,  ďalšie školenie je v pláne 

uskutočniť na jar 2023 

p. Gigac – informoval o: * zasadnutí VV SsAZ 12.11., na ktorom vyhodnotili sezónu 

2022 a prípravách na sezónu 2023, * sumarizácia dostupnosti a vybavenia 

štadiónov v záujme prideľovania usporiadania podujatí v roku 2023, 

*uskutočnenom stretnutí zástupcov klubov, ktorí usporiadali atletické podujatia 

a s ktorými počítajú aj do roku 2023, námety na vylepšenia, * o pribúdajúcich 

registrovaných kluboch  

p. Baláž – predložil Správu z kontrolnej činnosti kontrolóra SAZ na základe podnetu 

hlavného kontrolóra športu (podnet z 8.2.2022)  

p. Ľašová – informovala, že po vzájomnej dohode s p. Bielikom, ktorý má novú 

tréningovú skupinu, p. Bielik nebude členom KM SAZ   

p. Kollárovič – informoval o spracovaných počtoch štartov pretekárov OAZ v roku 

2022: AZB 5427, ZsAZ 10619, SsAZ 13286 a VsAZ 5365 štartov. Počty štartov budú 

vzájomne odkontrolované. Predpokladané prerozdelenie100 000 € príspevku na 

činnosť na základe počtu štartov súťažného poriadku: AZB 15641 €, SsAZ 38291 €, 

VsAZ 15462 € a ZsAZ 30605 €, *navrhol aby bol zaradený do Siene slávy SAZ p. 

Strache (odporučené adresovať námety príslušnej komisii).  

p. Korčok – poukázal na potrebu podpory športovcov a ich sociálneho 

zabezpečenia, návrh by mal predkladať reprezentačný tréner. Súčasná podpora je 

ohraničená do konca roka 2022 (Bujna, Dömötör, Weigertová, Kučera, Černý), 

otázne sú možnosti a  podpora osobných trénerov.  

p. Blašková – informoval o plánovanom VZ AZB on-line formou na budúci týždeň, 

konštatovala nezáujem klubov o usporiadanie podujatí AZB 

p. Kirnová – predložila písomnú správu  ohľadom projektu Erasmu „Athletics4 

Health“ - 3. pracovné stretnutie sa uskutočnilo 1.-3.12. vo Viedni 

p. Hanusová – *predložila návrh delegovania rozhodcov SAZ do vedúcich funkcií 

a rozhodcov chôdze na preteky halovej sezóny 1.1.-31.3.2023, *predložila Zápisnicu 

z on-line zasadnutia Komisie rozhodcov 7.12.  ( pripomienka p. Koštiala  

o nedovolenej podpore pretekárov počas MMM v Košiciach od usporiadateľov 

vezúcich sa v sprievodnom vozidle, vzdanie  sa funkcie rozhodcu p. Chatrnúcha 

z rodinných dôvodov) , * požiadala o ocenenie funkcionárov pri vhodnej príležitosti 

pre pp. Dvonča, Daňa, Nyarjása          
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p. Gubrický – *informoval o požiadavke Komisie veteránov poskytnúť 

reprezentačné oblečenie a úhradu štartových poplatkov na vrcholné podujatia EA, 

WA Masters v roku 2023, *informoval o žiadostiach  o finančný príspevok na:  15. 

ročník chodeckej ligy v Banskej Bystrici a na halové preteky Trojkráľový beh od Šport 

hrou Zlaté Moravce (pozn.: s Komisiou veteránov je plánované stretnutie koncom 

januára 2023.  Žiadosťami o príspevky na podujatia je potrebné sa zaoberať 

a navrhnúť princípy, stanoviť termíny aby mohla byť 2 krát do roka posúdená 

oprávnenosť, daná do rozpočtu SAZ, resp. vyhovené žiadostiam z prostriedkov 

príslušnej sekcie).                

U VI/26  VV SAZ schvaľuje návrh delegovania rozhodcov SAZ do vedúcich funkcií 

a rozhodcov chôdze na preteky halovej sezóny 1.1.-31.3.2023. ZA hlasovalo 9 

členov VV SAZ.          

2/26 VV SAZ ukladá zaslať list riaditeľovi MMM v Košiciach s upozornením na 

porušenie pravidiel atletiky a nedovolenej podpore pretekárov počas MMM 2022 

v Košiciach    T.: 31.12.   Z.: p. Gubrický         

U VII/25 VV SAZ sa zaoberal predloženými námetmi, návrhom trénerskej komisie 

ohľadom sociálneho zabezpečenia vybraných reprezentantov, ktorí nie sú 

zabezpečení v strediskách športu.    

 

Nasledujúce  zasadnutie VV SAZ sa uskutoční 18.1.2023.  
 

Zapísala: p. Kirnová                                                       Overili: pp. Korčok, Gubrický    

    
 
 

        


